EVRA
Samen sterker in een nieuwe markt
Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen
een groeiend probleem in stedelijke en industriële gebieden.
Dit brengt op nationaal en internationaal niveau een nieuwe
markt met zich mee. Welke issues spelen er, welke nieuwe
oplossingen vraagt de markt en hoe kunt u hierin succesvol
zijn? Producenten en dienstverleners op het gebied van
damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonden in
de European Vapour Recovery Association (EVRA)

De aanleiding
Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde wetgeving
op het gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het
Rijn-Donaugebied
(Duitsland,
België,
Luxemburg,
Frankrijk,
Zwitserland en Nederland) is damp- en geurverwerking een issue dat
sterk in
ontwikkeling is. Zo geldt er in Nederland (Zuid-Holland en
Noord-Brabant) al een verbod voor de binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen van benzeen. Vanaf 1 januari 2016
geldt dit ook voor bepaalde andere benzeen houdende
koolwaterstoffen.

EVRA: samen sterker in een nieuwe markt
Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgeving
zoeken ze nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van
damp- en geurbehandeling. Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico’s
en nadelige milieueffecten: overheden doen binnen deze
vraagstukken een beroep op de kennis, inzet en oplossingen van gespecialiseerde producenten en dienstverleners.

Waarom EVRA?
Een markt die in sterk ontwikkeling is, vraagt om een branche
organisatie met een professionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het
leven geroepen. Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen
duiden en elkaar versterken. Maar ook als instrument om onze
branche als sleutelspeler te positioneren bij overheden en
bedrijfsleven en om te adviseren bij regelgeving en normeringen.
Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs) economische belangen
van haar leden.

Wat kan u van de EVRA verwachten?















Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverleners van
dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar treffen
en kennis delen.
Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers van
aanverwante diensten en producten mee kunnen participeren met
de nieuwste ontwikkelingen.
Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinstellingen
die mee willen participeren in nieuwe ontwikkelingen
Het behartigen van de belangen van haar leden naar de industrie,
Nationale overheden en Europese instanties op het gebied van
Milieu, Veiligheid en Gezondheid.
Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied van damp
en geur reducerende oplossingen in Europa.
Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale en
Internationale overheden in het kader van milieuoplossingen.
Het delen van relevante informatie met betrekking tot de markten
waarin u als lid opereert
Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige
onderwerpen van haar leden
Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en
geurverwerking installaties (Landelijk en Europees
kwaliteitscertificaat)
Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeerde trainingen van:
- VRU operator
- VRU analist

Wat verwacht EVRA van uw organisatie?
De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten in eigen
land en Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u
ondernemend bent én dat u bereid bent om samen te werken en kennis
te delen. EVRA draagt standpunten uit namens de deelnemende
bedrijven. We verwachten van u een actieve bijdrage aan
de activiteiten van de brancheorganisatie. Samen met
de overige deelnemers. Dat kan in specialistische
werkgroepen die samengesteld worden op basis
van uw in te brengen kennis (certificering,
meten etc.).

Hoe wordt u lid?
U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u kunt
contact inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu .
Bellen mag uiteraard ook, +31 6 1056 1956.

Typen lidmaatschap


Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners van
dampverwerking en geur reducerende oplossingen.
Jaarlijkse contributie € 2.500



Associated member; Voor toeleveranciers van producten en/of
diensten gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven.
Jaarlijkse contributie € 1.500



Innovative member; Universiteiten, onderwijsinstellingen,
onderzoeksbureaus, kennisinstituten, uitvinders, vakbladen.
Jaarlijkse contributie € 750
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